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1. Introdução

Este relatório objetiva descrever a preparação, condução e resultados obtidos

na atividade de discussão online (Webinar) sobre o tema financiamento de programas

de pagamentos por serviços ambientais – subgrupo água.  

Esta atividade foi prevista para ocorrer no dia 18/03/2013 às 14:00 horas de

Brasília durante o período de três horas. Problemas técnicos (falhas na conexão com a

Internet no escritório do consultor no Rio de Janeiro) impediram que este evento fosse

concluído  com sucesso.   Este  foi  reorganizado  para  o  dia  21/03/2013  no  mesmo

horário.   Deve-se  ressaltar  que  foi  utilizada  uma  versão  de  teste  (Free-trial)  da

ferramenta Webex para os dois Webinars.  Esta versão grátis do software permite que

apenas 25 pessoas atendam simultaneamente ao evento online e, obviamente, utiliza

recursos mais limitados que a versão oficial pela qual se cobra um pagamento para o

uso.  Este fato, adicionado aos problemas com a rede mencionados anteriormente,

contribuiu para que o primeiro Webinar fosse interrompido prematuramente.

 A  preparação  para  o  Webinar  deu-se  através  de  contato  por  email  com

diversos agentes identificados como de interesse para o debate: representantes de

empresas  de  saneamento;  de  empresas  hidrelétricas,  de  outros  grandes

consumidores de água em seus processos produtivos; representantes de comitês de

bacias hidrográficas e ONGs.  A lista completa das pessoas contatadas por email,

assim como as indicações de comparecimento nos dois Webinars, encontra-se ao final

deste relatório.
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2. Webinar 1: 18/03/2013

O evento  teve início  às  14:20  quando um número mínimo de participantes

estava conectado.  Estávamos conectados naquele momento 7 participantes mais o

moderador (Alexandre Avelino) e este consultor,  sendo que duas pessoas estavam

juntas  na  mesma conexão  (CNI).   Ver  lista  na  seção  5  para  a  identificação  das

empresas representadas.  

O material de apoio (apresentação e relatório técnico) foi disponibilizado aos

participantes online e também anexo ao email convidando para o Webinar.

A  conexão  com  a  Internet  caiu  por  três  vezes  durante  a  apresentação

motivadora da discussão e finalmente às 15:00 horas sugerimos que o evento fosse

interrompido, sem que houvesse a discussão entre os atores, e uma nova data seria

sugerida para a realização do evento.  Decidimos pela realização do evento no dia

21/03 e todos os participantes, bem como os demais convidados que manifestaram

interesse e que não se conectaram ao Webinar, foram avisados por email do segundo

evento no dia 21/03/2013.

3. Webinar 2: 21/03/2013

O evento foi aberto às 13:27 para carga (upload) do material de apoio e teste

da conexão na Internet.  Às 13:40 o primeiro participante já se conectou e iniciamos

uma  conversa  sobre  PSA.   Este  participante,  Jerônimo  Amaral  da  Conservação

Internacional  Bahia,  demonstrou  conhecimento  sobre  o  assunto  e  concordou  em

responder por escrito algumas das perguntas-chave formuladas no relatório técnico

(Produto 2).  As respostas estão na seção 3.1 abaixo. 

O  Webinar  teve  início  às  14:20  quando  outros  dois  participantes  se

conectaram.  Reiniciei a apresentação motivadora que não havia sido completada no

evento inicial, o que durou aproximadamente uma hora, e tentei iniciar uma discussão

com os três participantes para obter suas opiniões a respeito do tema em questão.

Entretanto,  os  últimos  dois  participantes  que  se  conectaram  (uma

representante da Votorantim e outra de um escritório de advocacia) se manifestaram

principiantes no assunto PSA e sem condições de emitir  opinião sobre o assunto.

Agradeceram bastante o envio do material de apoio e se ausentaram da discussão.

O  participante  com  conhecimento  prévio  de  PSA  emitiu  preocupação

interessante em relação ao Programa Produtor de Água (“o programa é financiado

pelos fundos oficiais e não pelos beneficiários diretos do serviço ecossistêmico...não

se enquadra na definição strict sensu de PSA”).  Adicionalmente, o participante admitiu
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a dificuldade em atrair o setor privado para participar em programas de PSA (“o setor

privado  ainda  não  vê  PSA como uma oportunidade  de  negócios”)  e  concluiu  que

“antes  das  iniciativas  necessitamos  de  uma  regulamentação  mais  específica  para

PSA”,  e que as leis  estaduais  estão muito mais  avançadas que o  PL 792,  o  que

acarreta incertezas quanto ao texto final do PL 792. 

Na ausência de outras perguntas e também de respostas às minhas perguntas-

chave, o evento foi encerrado às 15:40.  Entretanto, a reunião seguiu aberta até as

17:00 como previsto para o caso de algum participante atrasado querer se comunicar,

o que não ocorreu.

3.1. Respostas de Jerônimo Amaral (Conservação Internacional) a algumas

das perguntas-chave apresentadas

a) Qual o nível de entendimento e alinhamento dentre atores do setor privado sobre

PSA?

O nível de entendimento ainda é muito superficial, sobretudo ao falarmos de

comercialização de produtos da biodiversidade, tal como pescado sustentável.

Entende o que é PSA, porém não conseguem ainda pensar nesta ferramenta

como um atrativo para os seus negócios.

b) Existe demanda por parte destes atores por serviços ambientais?

Na medida em que os recursos pesqueiros continuam a declinar, ou seja, 80%

do estoque mundial está sob risco, sendo a aquicultura como um alternativa,

porém danosa ao ambiente, neste sentido,  a oportunidade de trabalhar uma

comercialização  sustentável,  com  proteção  de  áreas  de  reprodução,   e

consequentemente o aumento de biomassa em nível local se torna viável a

partir  do  momento  que  novos  consumidores,  tais  como  os  de  orgânicos,

possam exigir  produtos  do  mar,  que  tenha  uma  história  de  conservação  e

proteção  das  espécies,  bem  como  a  garantia  de  continuidade  de  práticas

artesanais de pesca, aliado a sistemas de manejos. Neste sentido, o serviço

ambiental  marinho,  sobretudo  de  provisão,  deve  ser  trabalhado  em  uma

perspectiva de comercialização justa em toda a sua cadeia, onde o pescador

deva receber o equivalente a sua diminuição do esforço de pesca, ou seja,

pescar menos com valor agregado.  

c) Quais os principais desafios para empresas investirem em mecanismos de PSA no

Brasil?
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Acredito que seja uma taxa de retorno liquido em curto prazo, porém as ações

de manejo e conservação se dão em médio e longo prazo.

4. Conclusões

Nota-se  pela  lista  de  presença  que  os  objetivos  do  Webinar  previstos  na

concepção do projeto estão longe de serem alcançados.  Apenas um representante de

companhia  de  saneamento  (COPASA)  esteve  presente  em um  dos  eventos.   Foi

grande a dificuldade em identificar e contatar empresas e, principalmente, as pessoas

relevantes dentro destas empresas.  Esta dificuldade foi agravada pela ausência no

projeto da figura do consultor 1, que tinha entre suas atribuições “...mobilizar atores”.  

Apesar  do baixíssimo quórum nos eventos mencionados,  pode-se destacar,

além  do  pouco  interesse  demonstrado,  o  pouco  conhecimento  das  pessoas  em

relação à PSA. 

5. Lista de pessoas contatadas

Nome Órgão Email
Mostrou
interesse

?

Webinar
1

Webinar
2

Sheila Ferreira AES Tietê sheila.ferreira@aes.com Email
retornou Não Não

Viviane Penna Alcoa Alumínio 
S.A.

viviane.penna@alcoa.com.b
r SIM Não Não

Adelmir 
Santana CPFL

augustorodrigues@cpfl.com
.br Não Não Não

Adriane 
Matarazzo

Danone adriana.matarazzo@danone
.com

Não Não Não

Cristiana 
Oliveira Eletrobras

cristianaoliveira@eletrobras.
com

Email
retornou Não Não

Heloisa Covolan Itaipu Binacional heloisa@itaipu.gov.br SIM Não Não
Helvio 
Kanamaru

Nestlé Brasil Ltda. helvio.kanamaru@br.nestle.
com

Não Não Não

Fatima Chaves COPASA
fatima.chaves@copasa.com.
br Não Não Não

Carlos Alberto 
Leite Soares

Companhia de 
Saneamento de 
Minas Gerais - 
COPASA

carlos.leite@copasa.com.br SIM SIM Não

Jaime Teixeira 
Azulay

Companhia 
Estadual de Águas
e Esgoto – CEDAE-
RJ

azulay@cedae.com.br SIM Não Não

Severino 
Rodrigo Ribeiro 

Centro de 
Pesquisas 

severino@cepan.org.br SIM Não Não

mailto:severino@cepan.org.br
mailto:azulay@cedae.com.br
mailto:carlos.leite@copasa.com.br
mailto:fatima.chaves@copasa.com.br
mailto:fatima.chaves@copasa.com.br
mailto:helvio.kanamaru@br.nestle.com
mailto:helvio.kanamaru@br.nestle.com
mailto:heloisa@itaipu.gov.br
mailto:cristianaoliveira@eletrobras.com
mailto:cristianaoliveira@eletrobras.com
mailto:adriana.matarazzo@danone.com
mailto:adriana.matarazzo@danone.com
mailto:AUGUSTORODRIGUES@CPFL.COM.BR
mailto:AUGUSTORODRIGUES@CPFL.COM.BR
mailto:viviane.penna@alcoa.com.br
mailto:viviane.penna@alcoa.com.br
mailto:sheila.ferreira@aes.com
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Pinto Ambientais do 
Nordeste

Agostinho Faria 
Cardoso CEMIG agostinho@cemig.com.br Não Não Não

Willy Oliveira
Comitê de BH 
Macaé e das 
Ostras

willymundo@gmail.com SIM Não Não

Affonso 
Henrique de 
Albuquerque 
Junior

EMATER affonso.albuquerque@gmail
.com

SIM Não Não

Paulo Sérgio 
Boynard Petrobras boynard@petrobras.com.br SIM Não Não

Devanir ANA devanir@ana.gov.br SIM Não Não

Marcia Stanton Stanton 
Ambiental

marcia.s.stanton@gmail.co
m

SIM SIM Não

Susan Seehusen
Conservation 
Strategy Fund

Susan.Seehusen@gfa-
group.de SIM Não Não

Jeronimo 
Amaral de 
Carvalho

Conservação 
Internacional jamaral@conservation.org SIM SIM SIM

Rafaela Aloise 
de Freitas
(Adelaide ??)

CNI rfreitas@cni.org.br SIM SIM
SIM

Não
Não

Luana 
Nascimento Panizi e Silva assessoria1@paniziesilva.co

m.br SIM SIM SIM

Mariana Rinaldi CPFL Energia marianar@cpfl.com.br SIM Não Não
Bernadette 
Backx VALE bernadette.backx@vale.com SIM Não Não

Erika IPAM erika@ipam.org.br SIM Não Não
Lívia Ballot de 
Miranda

Votorantim 
Cimentos

livia.miranda@vcimentos.co
m.br SIM Não Não

Rejane Velozo 
Dias

Votorantim 
Cimentos

regiane.velozo@vcimentos.c
om.br SIM Não Não

Beatriz Roza Votorantim 
Cimentos

beatriz.roza@vpar.com.br SIM Não SIM

Emerson 
Viveiros SIM SIM Não
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mailto:livia.miranda@vcimentos.com.br
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